NEDERL AND

PRIJSLIJST CAMPING 2021
SEIZOEN

13.3. – 31.10.2021

BALIE

7.00 – 22.00 uur (middenseizoen, zomerseizoen en feestdagen)
8.00 – 20.00 uur (laagseizoen)
8.00 – 12.00 en 14.00 –18.00 uur (maart en oktober)

TOEGANGSWEG VOOR
GEMOTORISEERD VERVOER

7.00 – 22.30 uur (middenseizoen, zomerseizoen en feestdagen)
7.00 – 12.00 en 14.00 – 22.30 uur (laagseizoen)

LAAGSEIZOEN Prijs vanaf 1 nacht
13.3.–1.4. / 5.4.–12.5. / 16.5.–21.5. / 24.5.–3.6. / 6.6.–26.6. / 22.8.–2.10. / 17.10.–31.10.2021
LUXUS 1		

34.–

41.–

48.–

55.–

62.–

LUXUS 2		

37.–

44.–

51.–

58.–

65.–

LUXUS PLUS		

41.–

48.–

55.–

62.–

69.–

PRESTIGE 1		

52.–

59.–

66.–

73.–

80.–

PRESTIGE 2		

42.–

49.–

56.–

63.–

70.–

IGLOO		

25.–

32.–

39.–			

IGLOO PLUS 		

30.–

37.–

44.–

LUXUS 1		

60.–

70.–

80.–

90.–

100.–

LUXUS 2		

67.–

77.–

87.–

97.–

107.–

LUXUS PLUS		

113.–

123.–

133.–

143.–

153.–

PRESTIGE 1		

92.–

102.–

112.–

122.–

132.–

PRESTIGE 2		

82.–

92.–

102.–

112.–

122.–

IGLOO

42.–

52.–

62.–		

IGLOO PLUS		

52.–

62.–

72.–		

ZOMER Prijs vanaf 7 nachten
3.7.–8.8.2021

		

MIDDENSEIZOEN Prijs vanaf 1 nacht
1.4.–5.4. / 12.5.–16.5. / 21.5.–24.5. / 3.6.–6.6. / 26.6.–3.7. / 8.8.–22.8. / 2.10.–17.10.2021
LUXUS 1		

51.–

60.–

69.–

78.–

87.–

LUXUS 2		

57.–

66.–

75.–

84.–

93.–

LUXUS PLUS		

75.–

84.–

93.–

102.–

111.–

PRESTIGE 1		
80.–
89.–
98.–
107.–
116.–
			
PRESTIGE 2		
65.–
74.–
83.–
92.–
101.–
			
IGLOO
35.–
44.–
53.–			
IGLOO PLUS		

42.–

EXTRA

ZOMER

LAAGSEIZOEN

51.–

60.–		

MIDDENSEIZOEN

Dagbezoekers
10.–
15.–
Bezoekers met overnachting
15.–
20.–
bij een vaste staanplaats			

15.–
20.–

Auto/aanhanger
Motorfiets
Stationering van caravans

15.–
6.–
15.–

8.–
4.–
8.–

Prijzen incl. btw in CHF per nacht. Wijzigingen voorbehouden.
De toeristenbelasting bedraagt CHF 2.20 per nacht en per persoon
vanaf een leeftijd van 14 jaar.

15.–
6.–
15.–

+

CHF 37.– voor 2 personen met
ADAC CampCard + Camping
Key Europe 2021

Geldig in de periode van 13.3.– 31.3., 6.4.–9.5. en 4.9.–1.10.2021 op
een Luxus-1-staanplaats incl. stroom, aansluiting op het waterleidingnet,
warm water en douche in de sanitaire voorzieningen Vanaf de eerste
nacht (excl. toeristenbelasting CHF 2.20/per persoon vanaf een leeftijd
van 14 jaar). De keuze voor bepaalde staanplaatsen is beperkt.

WELKE ZONE KOMT VOOR MIJ IN AANMERKING?
+

+

LUXUS 1 gemiddelde grootte 80–100 m2.
Uitrusting: Stroom 220V (16A), aansluiting op het waterleidingnet.

+

+

LUXUS 2 gemiddelde grootte 80–100 m2.
Uitrusting: Stroom 220V (16A), tv-aansluiting, aansluiting op het waterleidingnet.

+

+

LUXUS PLUS gemiddelde grootte 100–154 m2, met langere caravan
en gemakkelijk toegankelijk voor campers en op een op gewilde locatie.
Uitrusting: Stroom 220V (16A), aansluiting op het waterleidingnet.

+

PRESTIGE 1 gemiddelde grootte 70–80 m2. Uitrusting: Stroom 220V (16A),
tv-aansluiting, aansluiting op het waterleidingnet/afvalwateraansluiting.

+

PRESTIGE 2 gemiddelde grootte 80–100 m2. Uitrusting: Stroom 220V (16A),
tv-aansluiting, aansluiting op het waterleidingnet/afvalwateraansluiting.
IGLOO standaardafmeting 30 m2.
IGLOO PLUS standaardafmeting 40–50 m2.
Uitrusting: Stroom 220V (16A), aansluiting op het waterleidingnet.

+

De camping is uitgerust met een Public WLAN.

LEGENDA
Luxus 1
Luxus 2
Luxus Plus
Prestige 1
Prestige 2
Igloo
Igloo Plus
Bungalow
Tamaro Night Sky
Jaarverblijf

Boom

Brandblusser

Apotheek

Massages

Rolstoelgeschikte
inrichting

Autowasserij

Kinderspelletjes

Verzamelpunt

Servicestation

Levensmiddelenzaak

Geldmaat
Wasserij
WC

Plant

Nooduitgang

Douches

Parkeerpl. voor
staanpl. vanaf nr. 501

Vlot

Paviljoen

Vuurplaats

Restaurant

OVERNACHTINGSPRIJS
Bij de overnachtingsprijs inbegrepen zijn de kosten voor stroom
evenals wc, douche en warm water in de sanitaire voorzieningen,
aansluiting op het waterleidingnet en afvalwateraansluiting op de
staanplaats (in de zones Prestige), vers water op de staanplaats
(in de zones Luxus), parkeerplaats voor een voertuig (auto, motorfiets)
op de staanplaats (in de zones Luxus, Prestige, Igloo Plus, behalve
bij campers), gebruik van alle recreatievoorzieningen, events en
animatie volgens het programma (als er geen vergoeding wordt
verstrekt), toegang tot het zwembad Lido Tenero. Ticino Ticket:
bij aankomst op de camping wordt aan elke gast op verzoek
een dagkaartje overhandigd, dat tot de dag van vertrek geldig
is en waarmee tijdens het verblijf het openbaar vervoer
in het hele kanton gratis is.
VOORWAARDEN
Een minimale verblijfsduur bestaat in principe alleen bij reservering.
De prijzen gelden per nacht. Honden en motorboten zijn niet
toegestaan. De huur voor een staanplaats voor een nacht begint
om 14.00 uur en eindigt om 11.00 uur van de erop volgende dag.
Per staanplaats is een caravan, camper of tent toegestaan.
De plaats moet gehuurd worden door een volwassene die tijdens
het verblijf aanwezig is. In de zones Luxus en Prestige os een max.
plaatsbezetting van vijf personen mogelijk, in de zones Igloo geldt
dat voor drie personen.
RESERVERING
Reserveringen via de website campingtamaro.ch zijn altijd gratis en
24/7 mogelijk. Er is alleen een e-mailadres voor nodig. Voor bevestiging van de reservering moet een aanbetaling van CHF 50.–
gedaan worden, die bij naleving van de contractvoorwaarden en
het campingreglement (met name van de gedragsnormen) op de
eindafrekening wordt bijgeschreven. Bij telefonische reserveringen
en per e-mail bedragen de reserveringskosten CHF 50.–.

REISVERZEKERING
Bij het afsluiten van de reisverzekering van Camping Tamaro
Resort naar aanleiding van de reservering zijn de kosten,
die ondanks voortijdig vertrek verschuldigd zijn, verzekerd.
De verzekeringspremie bedraagt CHF 100.–.
PUBLIC WLAN BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
De camping is uitgerust met een Public WLAN. Een draadloze
internetverbinding kan vanaf iedere staanplaats gemaakt worden
en is bij de overnachtingsprijs inbegrepen.
AANKOMST/CHECK-IN
De staanplaats is vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst voor
u gereed. Plan uw aankomst pas vanaf dat tijdstip (voor de ingang
is er geen wachtzone) en neem de rusttijden in acht: De toegang
naar de camping is tussen 22.30 en 7.00 uur afgesloten; in het
laagseizoen ook tijdens de middagpauze tussen 12.00 en 14.00
uur. Bij niet verschijnen binnen 24 uur vanaf de geplande aankomst
wordt de staanplaats doorgegeven.
De check-in is vanaf 14.00 tot 20.00 uur op de dag van aankomst
mogelijk (in maart en oktober tot 18.00 uur, later alleen op
afspraak). Wie de actuele ADAC-CampCard of de Camping Europe
Key bij de check-in niet toont, ziet definitief van de korting af. Bij de
check-in ontvangt u een vignet voor uw auto met een zelfklevend
plastic hoesje: breng dit goed zichtbaar linksvoor op de voorruit aan
(voor de bestuurdersplaats).
CHECK-OUT
De check-out kan tot 20.00 uur op de voorafgaande dag of
uiterlijk tot 11.00 uur op de dag van vertrek plaatsvinden. Bij latere
afrekeningen wordt automatisch een nacht meer gerekend. Zowel
CHF als € worden geaccepteerd evenals de meeste creditcards.
Het bordje met het nummer van de staanplaats moet bij afrekening
teruggegeven worden. Bij vertrek moet de magneetkaart van het
toegangscontrolesysteem teruggegeven worden.

NNULERING, VOORTIJDIG VERTREK
Een annulering van de boeking is tot vier weken voor de geplande
aankomst kosteloos mogelijk, waarbij de evt. boekingskosten niet
terugbetaald worden. Volgt de annulering op een later tijdstip, dan
vervalt de bij de reservering verrichte aanbetaling aan Camping
Tamaro Resort. Bij voortijdig vertrek moet de prijs voor de geboekte
periode worden betaald en de plaats kan anderszins gebruikt
worden. Bij de reservering kunt u in elk geval de reisverzekering –
een exclusief aanbod van Camping Tamaro Resort – afsluiten.

Camping Tamaro Resort
Via Mappo 32
CH-6598 Tenero (Ticino)
Tel. +41 (0)91 745 21 61
Fax +41 (0)91 745 66 36
info@campingtamaro.ch
www.campingtamaro.ch

Verder gelden de de algemene zakelijke voorwaarden en het
							
campingreglement van Camping Tamaro Resort.

